
 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 8º ano 

3º bimestre – Plano de desenvolvimento 

O Plano de desenvolvimento apresentado neste bimestre tem o objetivo de explicitar os objetos 

de conhecimento e as habilidades a serem trabalhados no bimestre e sua disposição no Livro do Estudante, 

bem como sugerir práticas de sala de aula que contribuam na aplicação da metodologia adotada.  

 

1. Objetos de conhecimento e habilidades 

No quadro a seguir, dispomos os objetos de conhecimento e as habilidades trabalhados em 

cada capítulo indicado para o estudo do 3º bimestre. No campo “Habilidades”, inserimos habilidades 

da BNCC e habilidades complementares que foram contempladas no Livro do Estudante. As habilidades 

destacadas em negrito são aquelas consideradas essenciais para a continuidade das aprendizagens 

dos estudantes ao longo dos bimestres. 

Referência no 
material didático 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Capítulo 9 
Circuitos elétricos 

Transformação de energia 
 

Circuitos elétricos 
 

Uso consciente de  
 energia elétrica 

(EF08CI02) Construir circuitos elétricos com pilha/bateria,  
fios e lâmpada ou outros dispositivos e compará-los a circuitos 
elétricos residenciais.  
 

(EF08CI03) Classificar equipamentos elétricos residenciais 
(chuveiro, ferro, lâmpadas, TV, rádio, geladeira etc.) de acordo 
com o tipo de transformação de energia (da energia elétrica  
para a térmica, luminosa, sonora e mecânica, por exemplo). 
 

Reconhecer as características elétricas dos aparelhos elétricos 
(intensidade da corrente elétrica, tensão elétrica e potência). 
 

Reconhecer os adaptadores elétricos. 
 

Identificar o desenvolvimento da lâmpada elétrica. 
 

Analisar os aparelhos resistivos e suas características. 
 

Identificar circuitos elétricos resistivos e suas associações. 
 

Compreender os riscos e as medidas de segurança associados  
aos circuitos elétricos residenciais. 

Capítulo 10 
Magnetismo e 
eletromagnetismo 

Transformação de energia 
 

Circuitos eletromagnéticos 
 

Processo de geração de 
energia elétrica 
 

Propriedades magnéticas da 
matéria 

Reconhecer as propriedades magnéticas da matéria. 
 

Associar a força magnética a um campo magnético. 
 

Identificar o campo magnético terrestre. 
 

Relacionar corrente elétrica à criação de campo magnético. 
 

Compreender o funcionamento de um eletroímã. 
 

Compreender o fenômeno da indução eletromagnética. 
 

Reconhecer elementos e aplicações do eletromagnetismo. 
 

Compreender a geração da energia elétrica a partir de uma 
turbina e gerador elétrico. 
 

Reconhecer o desenvolvimento do eletromagnetismo. 
 

Construir um eletroímã e diferenciar ímã temporário de ímã 
permanente. 
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Referência no 
material didático 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Capítulo 11 
Fontes e matrizes 
energéticas 

Fontes e tipos de energia 
 

Transformação de energia 

(EF08CI01) Identificar e classificar diferentes fontes (renováveis  
e não renováveis) e tipos de energia utilizados em residências, 
comunidades ou cidades.  
 
(EF08CI06) Discutir e avaliar usinas de geração de energia elétrica 
(termelétricas, hidrelétricas, eólicas etc.), suas semelhanças  
e diferenças, seus impactos socioambientais, e como essa energia 
chega e é usada em sua cidade, comunidade, casa ou escola.  
 

Compreender a lei da conservação da energia. 
 

Entender os processos de geração de energia elétrica. 
 

Compreender a matriz energética brasileira. 
 

Compreender o conceito de energia limpa. 

Capítulo 12 
Distribuição  
e consumo de 
energia elétrica 

Fontes e tipos de energia 
 

Transformação de energia 
 

Cálculo de consumo  
de energia elétrica 
 

Uso consciente de  
energia elétrica 

(EF08CI04) Calcular o consumo de eletrodomésticos a partir  
dos dados de potência (descritos no próprio equipamento)  
e tempo médio de uso para avaliar o impacto de cada 
equipamento no consumo doméstico mensal.  
 

(EF08CI05) Propor ações coletivas para otimizar o uso de energia 
elétrica em sua escola e/ou comunidade, com base na seleção de 
equipamentos segundo critérios de sustentabilidade (consumo de 
energia e eficiência energética) e hábitos de consumo responsável. 
 

(EF08CI06) Discutir e avaliar usinas de geração de energia elétrica 
(termelétricas, hidrelétricas, eólicas etc.), suas semelhanças e 
diferenças, seus impactos socioambientais, e como essa energia 
chega e é usada em sua cidade, comunidade, casa ou escola. 
 

Compreender o funcionamento de um transformador. 
 

Reconhecer as etapas da distribuição da energia elétrica. 
 

Relacionar potência elétrica com energia elétrica e tempo  
de utilização de um aparelho elétrico. 
 

Reconhecer alguns projetos que visam o desenvolvimento 
sustentável. 

 

2. Atividades recorrentes na sala de aula 

As diferentes abordagens didáticas e metodológicas aplicadas ao longo dos bimestres  

enriquecem o processo de ensino e favorecem a aprendizagem dos estudantes. Assim, neste bimestre, 

mais uma vez, sugerimos algumas atividades que, em contextos e condições diversas, podem ser 

realizadas de forma recorrente em sala de aula. Essas atividades visam retomar, aprofundar e ampliar 

conteúdos gerais e específicos das disciplinas associadas e/ou constituintes da área da Ciências da 

Natureza, desenvolvendo propostas que permitam a participação constante e ativa dos estudantes.  
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Problematização e levantamento de conhecimentos prévios 

Neste bimestre, continuamos a unidade temática Matéria e Energia procurando trazer aplicações 

de conceitos trabalhados no bimestre anterior em situações do cotidiano dos estudantes. Nesse 

sentido, no início de cada capítulo, apresentamos alguns questionamentos que, associados às imagens 

de abertura, permitem ao professor identificar os conhecimentos prévios dos estudantes.  

Além dessas questões que sugerimos, o professor também pode problematizar os temas  

apresentando materiais do cotidiano relacionados aos conteúdos dos capítulos, como aparelhos e 

componentes elétricos, ímãs e bússolas. Ao abordar sobre fontes e matrizes energéticas ou sobre a 

distribuição e consumo da energia elétrica, é importante que o professor procure, numa discussão inicial, 

levantar os conhecimentos prévios dos estudantes, com foco na realidade local e nos principais aspectos 

associados às questões econômicas e socioambientais, como o acesso à energia elétrica e os conflitos de 

interesse que cercam a construção e o uso dos diversos tipos de usinas elétricas, por exemplo. 

As concepções e os conhecimentos prévios dos estudantes devem ser o ponto de partida para 

a construção de novos conhecimentos com base no desenvolvimento das habilidades previstas para 

este bimestre, de modo a ampliar o repertório conceitual e cultural dos estudantes. Nesse processo 

de construção, é muito importante que os estudantes mantenham, em seu material de anotações, o 

registro dessas concepções prévias para que possam ser retomadas e comparadas com o repertório 

adquirido ao final dos temas trabalhados no capítulo. Os registros periódicos poderão ser utilizados 

também como instrumento de avaliação de todo o processo de aprendizagem. 

Leitura e compreensão de texto 

As atividades de leitura e compreensão de textos permeiam todos os capítulos do bimestre. 

Assim, além dos textos desenvolvidos para os capítulos, também propomos ao final de todos eles,  

com exceção do capítulo 10, textos oriundos de diferentes fontes que compõem a seção “Leitura 

complementar”. Esses textos procuram trazer, de forma contextualizada, assuntos pertinentes ao tema 

do capítulo e questões de interpretação e reflexão. Além disso, muitas vezes, os textos dos capítulos 

também estão associados a gráficos, esquemas, ilustrações e fotografias com o intuito de complementá-

los e enriquecer ainda mais o repertório dos estudantes. No capítulo 12, também propomos a leitura 

da cartilha sobre direitos e deveres dos consumidores de energia elétrica produzida pela Agência 

Nacional de Energia Elétrica (Aneel) que permite ao professor trabalhar aspectos associados à cidadania. 

Enfim, neste bimestre, há uma diversidade de sugestões de textos que podem auxiliar o professor 

em sua prática pedagógica. Cabe a ele planejar como esses textos poderão favorecer a aprendizagem do 

estudantes, considerando as habilidades e competências previstas para o bimestre, determinando o 

contexto e a abordagem para esse tipo de atividade. Também é papel do professor avaliar a capacidade 

de interpretação e leitura dos estudantes individualmente e identificar o progresso deles à medida que 

as atividades são realizadas. Como já apontamos em outros bimestres, caso alguma dificuldade e/ou 

defasagem quanto a leitura e compreensão de texto seja identificada pelo professor, é importante que ele 

procure, de preferência, em conjunto com os demais professores, principalmente o de Língua Portuguesa, 

propor intervenções para auxiliar na aprendizagem desses estudantes.  
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Discussão e correção das questões propostas no Livro do Estudante 

Mais uma vez, propomos diversas questões, ao final de cada um dos capítulos, que buscam não 

apenas favorecer o desenvolvimento das habilidades previstas, mas também constituem um instrumento 

de avaliação importante para o acompanhamento da aprendizagem dos estudantes. Neste 3º bimestre, 

esperamos que essa prática já faça parte da rotina nas aulas de Ciências e continuamos propondo que 

o professor promova a interação dos estudantes com essas atividades, possibilitando diferentes arranjos 

entre eles no planejamento, no desenvolvimento, nas resoluções e nas conclusões delas. 

Nesse sentido, é fundamental que o professor permita e incentive que os estudantes emitam 

opiniões, construam argumentos, exercitem a curiosidade, façam perguntas, procurem por respostas, 

criem soluções, negociem e defendam ideias e pontos de vista e promovam o respeito a si próprios e 

ao grupo, acolhendo e valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de 

qualquer natureza. A sugestão é que os próprios estudantes possam, por meio de uma autoavaliação, 

identificar os progressos durante esse processo. 

Atividades práticas 

Mais uma vez, sugerimos que as atividades práticas sejam uma prática recorrente no ensino 

de Ciências. Nesse sentido, neste 3º bimestre, propomos esse tipo de atividade em dois capítulos  

com o intuito de favorecer o desenvolvimento de habilidades e competências específicas de Ciências 

relacionadas aos assuntos abordados.  

• Capítulo 9 ─ A atividade Associando e observando lâmpadas em série a ser realizada em 
grupo visa construir um circuito elétrico e verificar o comportamento de lâmpadas associadas 
em série. No capítulo anterior, já houve o primeiro contato com a eletrodinâmica e  
essa atividade prática procura promover mais autonomia aos estudantes e uma melhor 
compreensão dos circuitos elétricos em uma residência.  

• Capítulo 10 ─ Propomos com a atividade Construindo um eletroímã que os estudantes 
manuseiem circuitos elétricos simples e construam um eletroímã para compreender seu 
funcionamento. A realização da atividade permitirá aos estudantes interpretar a relação 
entre a eletricidade e o magnetismo, bem como compreender o funcionamento de alguns 
equipamentos elétricos, como fechaduras eletromagnéticas e campainhas. 

Além dessas atividades práticas indicadas no Livro do Estudante, no Manual do Professor, 

também indicamos algumas atividades práticas. No capítulo 10, por exemplo, sugerimos que o 

professor demonstre algumas propriedades de um ímã com o intuito de que os estudantes consigam 

verificar um fenômeno e, a partir dele, criar hipóteses e modelos para explicá-lo. Nesse mesmo capítulo, 

também propomos que o professor realize uma atividade com o objetivo de apresentar aos estudantes 

que o campo magnético pode ser representado e visualizado por meio de linhas de indução magnética, 

as linhas de campo. A definição de campo magnético é bastante abstrata, pois não o vemos e nem  

o sentimos. Dessa forma, essa atividade mostra ao estudante que, muitas vezes, é possível utilizar 

processos investigativos, que permitam coletar evidências que expliquem ou justifiquem fatos ou 

fenômenos que não são percebidos de imediato pelos nossos sentidos. 
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3. Relação entre a prática didático-pedagógica  

e o desenvolvimento de habilidades 

No 3º bimestre, daremos continuidade a unidade temática Matéria e Energia, ampliando os 

conceitos sobre circuitos elétricos com base em exemplos do cotidiano dos estudantes, bem como 

tratando de aspectos socioambientais sobre a distribuição e o consumo da enegria elétrica. 

Nesse sentido, iniciamos a narrativa deste bimeste com o capítulo 9, que aprofunda os conceitos 

envolvendo circuitos elétricos tomando como exemplo alguns que são relativamente comuns em nosso 

cotidiano. Dessa forma, procuramos associar nossa dependência da eletricidade com a importância de 

utilizá-la de maneira adequada, abordando temas como a leitura das informações nominais de dados dos 

aparelhos elétricos para que funcionem de maneira adequada como forma de evitar acidentes, danos 

elétricos e desperdício de energia. 

Para que os estudantes compreendam essa importância, explicamos o funcionamento dos 

aparelhos elétricos e os classificamos em resistivos, motores elétricos e elementos de sistemas de 

informação e comunicação. Com esses conhecimentos, os estudantes serão capazes de identificar e 

diferenciar os aparelhos elétricos existentes, associando cada um deles ao tipo de transformação de 

energia que realizam. Embora o capítulo tenha muitos exemplos, caso seja possível, sugerimos que  

o professor também utilize exemplos reais que possam estar presentes no ambiente escolar ou que 

possam ser levados para a sala de aula. Dessa forma, os estudantes poderão observar a transformação 

de energia na prática e, com base nas evidências, identificar e classificar os aparelhos elétricos. 

Ao estudar mais a fundo os aparelhos resistivos, os estudantes compreenderão as diferentes 

formas de associar os resistores, cuja finalidade principal é aumentar ou diminuir a resistência elétrica 

em um circuito. Essas associações podem ocorrer com os resistores distribuídos em série e em paralelo. 

Para que os estudantes possam verificar o comportamento de lâmpadas associadas em série, sugerimos 

a atividade prática prevista no capítulo que propõe a construção desse tipo de circuito elétrico. As 

discussões que forem realizadas com base nessa atividade também podem servir para problematizar, 

introduzir conceitos relacionados e diferenciar outro tipo de associação de resistores, por exemplo,  

as associações em paralelo.  

Após abordar esses temas, é importante que o professor também converse com os estudantes 

sobre à Norma Brasileira aprovada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR 5410) que  

rege as instalações elétricas de baixa tensão, com especificações para condições de segurança e bom 

funcionamento da rede elétrica e dos aparelhos elétricos. Dessa forma, os estudantes poderão perceber 

a importância da presença de um condutor de proteção (fio terra) como elemento de segurança e todas 

as implicações na sua utilização ou não. Com base nessas normas, o professor deve abordar os padrões 

de segurança nas instalações elétricas residenciais para que os estudantes possam identificar possíveis 

irregularidades em suas residências. O tema “Segurança nas instalações elétricas” pode ser proposto 

pelo professor, para que, em grupos, os estudantes produzam material de divulgação para uma campanha 

de sensibilização na comunidade escolar.  
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Continuamos a nossa narrativa com o capítulo 10, que discorre sobre o magnetismo, sua relação 

com a eletricidade e suas aplicações tecnológicas. Assim, resgatamos inicialmente os registros históricos 

referentes à magnetita (ímã natural), caracterizando-a pelo fato de atrair objetos ferromagnéticos, e o 

funcionamento da bússola. Na sequência, explicamos as forças de atração e de repulsão magnética entre 

ímãs. À vista disso, os estudantes poderão entender que os ímãs apresentam polaridade, ou seja, polos 

que determinam a orientação da ação de sua força magnética. Também poderão constatar que, por mais 

que se divida um ímã, as suas metades sempre terão os dois polos, caracterizando-se um ímã completo.  

Se possível, sugerimos que o professor aborde a temática utilizando ímãs de verdade em  

sala de aula de modo que os estudantes possam observar na prática como um ímã se comporta. Essa 

poderá ser uma oportunidade para o professor problematizar a temática do capítulo e levantar os 

conhecimentos prévios dos estudantes. Outra opção é o professor construir com os estudantes um 

eletroímã que pode funcionar como um ímã temporário, como é sugerido no capítulo. Dessa forma, 

será possível ampliar o conceito de campo magnético, como a influência magnética que os ímãs criam 

ao seu redor. Para auxiliar o professor, representamos, no Livro do Estudante, o campo magnético por 

linhas de indução magnética, que são linhas cuja orientação espacial tem o sentido de saída do polo 

norte e chegada ao polo sul. Com essas informações, os estudantes poderão refletir sobre a presença 

de um campo magnético na Terra e o relacionar com as propriedades magnéticas do planeta. 

Descrevemos a seguir o experimento de Öersted (1777-1851) que evidenciou que um fio 

condutor, quando percorrido por uma corrente elétrica, gera ao seu redor um campo magnético e que 

sua orientação espacial depende do sentido da corrente. Nesse caso, os estudantes reconhecerão que 

a eletricidade pode gerar efeitos magnéticos.  

Além disso, ao introduzir o conceito de indução eletromagnética, que possibilitou a construção 

de dínamos (geradores mecânicos de eletricidade), os estudantes poderão associar esse conceito à 

geração de energia elétrica em usinas hidrelétricas, termelétricas, nucleares e eólicas. 

Com isso, esperamos que os estudantes identifiquem as inúmeras possibilidades que o 

eletromagnetismo pode oferecer, desde seu uso nas antigas televisões de tubo aos discos rígidos dos 

computadores, além dos cartões magnéticos utilizados em várias situações, os atuais trens de levitação 

magnética e até aparelhos altamente tecnológicos que utilizam a ressonância magnética. 

Esses conceitos são importantes por serem a base para que os estudantes possam compreender 

a obtenção e uso da  energia elétrica obtida em larga escala e utilizada praticamente em todos os setores 

produtivos, comerciais e residenciais do país. Esse é o foco do próximo capítulo, o capítulo 11, que 

trabalha as principais fontes de energia utilizadas na matriz energética do Brasil e do mundo. 

Com base na lei da conservação da energia, sabemos que a energia não pode ser criada nem 

destruída, apenas transformada. Portanto, a energia elétrica pode ser obtida a partir de outras 

modalidades de energia: da energia solar, dos movimentos de massas de água e do ar, dos recursos 

fósseis como carvão mineral, gás natural, petróleo e urânio; da biomassa e dos biocombustíveis. Todas 

elas compõem o que chamamos de reservas energéticas naturais, que, segundo alguns referenciais, 

podem ser classificadas como recursos não renováveis ou recursos renováveis. 
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Aprofundamos o assunto, descrevendo o funcionamento das usinas hidrelétricas, termelétricas, 

nucleares, eólicas e solares, com a descrição da estrutura delas e a abordagem de pontos positivos  

e negativos. 

Na sequência, introduzimos o conceito de matriz energética como um conjunto de fontes 

disponíveis que suprem a demanda de energia de uma localidade, de uma região ou mesmo de um 

país, e que está relacionada à sua reserva energética. Ao tratar desse tema, é importante que o professor 

procure trazer aspectos que demonstrem a importância das matrizes energéticas no contexto econômico 

do país. Dessa forma, também é fundamental incentivar os estudantes a refletir sobre a busca por 

fontes alternativas para obtenção de energia elétrica e de como isso pode afetar a economia brasileira 

e o meio ambiente. 

Nesse sentido, demonstramos que a exploração indiscriminada de recursos energéticos  

(e efeitos causados pela produção, distribuição e uso das diversas modalidades de energia) criam 

problemas socioambientais. Com isso, os estudantes poderão debater sobre assuntos como 

aquecimento global, poluição atmosférica, destruição da flora e fauna, contaminação do solo, água e 

ar e destruição da camada de ozônio e pensar em ações para obtenção e uso de energia da perspectiva 

do desenvolvimento sustentável. 

No capítulo 12, damos continuidade a essa temática abordando como a energia elétrica chega 

até as residências. Dessa forma, descrevemos como ocorre a distribuição da energia elétrica no Brasil, 

desde as usinas de obtenção de energia elétrica até os estabelecimentos comerciais, as casas e os 

prédios, destacando-se a necessidade da elevação da tensão elétrica da linha de transmissão por meio 

de transformadores, para a diminuição da intensidade da corrente elétrica da linha, de modo a permitir 

o uso de condutores com espessura menor, facilitando o processo de isolamento e diminuindo os 

custos de implementação e transporte de energia elétrica.  

Também exploramos a transmissão da energia elétrica nas residências possibilitando aos 

estudantes compreender a necessidade e o uso das tensões elétricas utilizadas nas residências em geral, 

a indicação do consumo de energia elétrica medida e registrada pelo relógio de luz e a relação entre o 

consumo de energia elétrica e o tempo de uso de um aparelho. Utilizando uma conta de energia elétrica 

de uma residência como exemplo, discutimos a relação entre “custo e benefício” para o uso eficiente e 

sutentável da energia elétrica, com metas para se reduzir o consumo sem comprometer os demais 

aspectos envolvidos. Nesse sentido, é importante que o professor problematize os diversos aspectos que 

rondam essa temática de forma contextualizada para que os estudantes possam debater e desenvolver 

o pensamento crítico e assumir uma postura propositiva de buscar soluções coerentes que favoreçam  

o desenvolvimento sustentável. 
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4. Gestão da sala de aula 

Gestão de conflitos (relações interpessoais)  

Para aferir a participação dos estudantes nas diversas atividades desenvolvidas neste bimestre, 

o professor deve observar e registrar periodicamente o empenho de cada estudante ao longo do 

bimestre e a sua postura quanto aos colegas. Também deverá considerar tanto a participação dos 

estudantes e suas habilidades socioemocionais, quanto a realização e a apresentação das tarefas, além 

da compreensão dos conceitos trabalhados e discutidos durante as aulas. 

A observação e o registro periódico efetuado pelo professor nas diversas atividades que 

provoquem a interação dos estudantes, seja as mais constantes, como a leitura dos textos do Livro do 

Estudante e a troca de informações, a resolução das atividades em duplas ou trios, seja as mais complexas, 

como a programação e a execução de trabalhos e experimentos em grupos, permitirá ao professor 

avaliar se e como essas interações estão ocorrendo e se elas estão propiciando um avanço nas relações 

interpessoais, melhorando, inclusive, a aprendizagem dos estudantes, ou se precisam ser ajustadas, 

coordenadas pelo professor, para que os conflitos sejam solucionados com a participação de todos.  

Caso o professor se depare com situações de conflito entre os estudantes, cabe a ele assumir 

um postura conciliadora e procurar manter a sala de aula como um espaço de acolhimento e respeito 

às diferenças e de valorização da diversidade. 

Além disso, como neste bimestre é esperado que o professor já conheça melhor as características 

do estudantes, é interessante que ele proponha, ao longo do ano e do bimestre, um revezamento dos 

estudantes na formação de novos grupos, propiciando que ocorra uma interação entre todos os 

estudantes ou pelo menos com a maioria da turma, de modo a formar grupos mais hererogêneos.  

De forma complementar, o professor ainda pode solicitar que cada estudante faça uma 

autoavaliação, considerando seu empenho, envolvimento nas atividades em grupo, e também seu 

interesse e compreensão sobre os conteúdos trabalhados.  

Gestão do tempo 

Neste bimestre, caso o professor solicite a elaboração de relatórios das atividades práticas 

durante a aula, logo em seguida ao experimento, pode ocorrer o “estouro”do tempo previsto e a atividade 

ter de ser interrompida no final da aula. Se este for o caso, o professor pode orientar a complementação 

ou mesmo a elaboração do relatório como “tarefa de casa”, disponibilizando um tempo inicial da próxima 

aula, para troca de informações entre os integrantes do grupo, finalização e entrega do relatório. 

Como se trata do 3º bimestre, é esperado que o professor consiga em seu planejamento 

adequar, coordenar e controlar o tempo previsto, evitando situações como a comentada acima. Uma 

boa medida na gestão do tempo, é testar previamente os experimentos indicados, por exemplo, testar 

a construção dos circuitos elétricos propostos para identificar sua complexidade e o tempo decorrido 

para usar como referência. 



 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 8º ano 

3º bimestre – Plano de desenvolvimento 

Portanto, na gestão do tempo, o professor precisa levar em conta o tempo necessário para 

desenvolver as atividades e ter um plano alternativo para as possíveis situações emergenciais e 

esporádicas que podem ocorrer no desenvolvimento do trabalho planejado. 

Além disso, o professor também deve considerar como o espaço será organizado para cada 

atividade. Dessa forma, ele precisa pensar no fato de que, caso seja necessário reorganizar o espaço 

da sala de aula para a realização de alguma atividade, como movimentar mesas e cadeiras, por exemplo, 

há uma demanda de tempo.  

Claramente, se houver necessidade, esse tempo pode ser flexibilizado, pensando-se em ajustes 

que podem ser feitos para que as atividades sejam desenvolvidas pelos estudantes: caso terminem antes 

do previsto, o tempo extra poderá ser utilizado para retomar e discutir alguns tópicos da atividade ou a 

próxima etapa poderá ser iniciada; caso precisem de mais tempo para desenvolvê-la, as próximas etapas 

podem ser reorganizadas da maneira que for considerada mais adequada (uma possibilidade seria dar 

preferência para a atividade que será mais importante em termos de aprendizagem ou dar continuidade 

em outra aula, o que exigiria o replanejamento do cronograma). Isso deixa claro como o planejamento e 

o replanejamento de uma aula é um exercício dinâmico da prática docente. 

Gestão do espaço  

Para este bimestre, mais uma vez, é importante que o professor planeje como será organizado 

o espaço da sala de aula para cada uma das atividades propostas. Assim, na realização das atividades 

práticas, por exemplo, o professor precisa verificar a disponibilidade do laboratório, se houver. Se  

for realizado na sala de aula, ela precisa ser organizada de forma a favorecer  a aprendizagem dos 

estudantes e a circulação do professor para que acompanhe a realização da atividade .  

Nas demais atividades, é possível considerar organizar o espaço em diferentes formatos.  

Em atividades coletivas, como rodas de conversa, debates ou correção de questões, por exemplo, 

o professor pode organizar a turma em círculos ou semicírculos. Enfim, cabe ao professor escolher a 

melhor forma de organizar o espaço baseado nas experiências dos outros bimestres. 

Também sugerimos que o professor explore outros espaços da escola, como realizar a 

resolução dos exercícios no jardim ou pátio, por exemplo. Nesses novos espaços, supervisionados  

e coordenados pelo professor, as interações podem ocorrer de diferentes maneiras, propiciando 

articulações na construção do conhecimento, no desenvolvimento de habilidades e na formação  

de atitudes e valores. 

 

5. Acompanhamento da aprendizagem dos estudantes 

Neste 3º bimestre, é esperado que o professor já esteja mais familiarizado com a turma e seja 

capaz de identificar quais as melhores estratégias de aprendizagem e de acompanhamento desse  

processo. Nesse sentido, para auxiliar o professor, mais uma vez, destacamos algumas formas de 
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avaliação propostas para este bimestre com base em nossa perspectiva teórica de avaliação e nas 

competências e habilidades previstas e procedimentos didáticos adotados.  

Produção de texto 

As atividades realizadas com base nas problematizações e no levantamento dos conhecimentos 

prévios devem ser avaliadas pelo professor e também pelo próprio estudante, verificando e confrontando 

os registros solicitados ao longo do processo e as discussões efetuadas. Desse modo, ambos poderão 

analisar e identificar quais foram os progressos da aprendizagem de forma que seja possível ao professor 

intervir propondo outras metodologias de ensino, caso os resultados não tenham sido satisfatórios. 

As atividades práticas propostas no Livro do Estudante, nos capítulos 9 e 10, permitem que os 

estudantes elaborem relatórios adequados aos moldes científicos. Cabe ao professor orientá-los como 

desenvolver esses relatórios e avaliar se contemplam as orientações discutidas/formuladas. Aqueles 

que não conseguirem atingir os objetivos dessa produção textual devem ser orientados nos pontos 

que precisam ser reformulados.  

Resolução de questões na classe e na residência do estudante 

A resolução de questões, sejam as sugeridas no Livro do Estudante, sejam as ou propostas pelo 

próprio professor, não só favorecem a aprendizagem dos estudantes, mas também permitem que  

o professor acompanhe o processo de aprendizagem e identifique as demandas de cada um deles.  

Dessa forma, é importante que o professor verifique se os estudantes estão realizando as atividades 

propostas e se há empenho em resolvê-las, de forma individual ou colaborativa. Durante o processo, 

cabe ao professor avaliar a qualidade das produções e se é necessário algum tipo de intervenção 

para os estudantes que apresentam dificuldades.  

Uma alternativa que pode auxiliar o professor nesse processo é organizar os estudantes com 

características heterogêneas em duplas ou trios para que eles possam aprender de forma colaborativa. 

Após a resolução, a correção pode ocorrer de forma coletiva, porém, nesse tipo de abordagem, é 

fundamental que se permita e se incentive a participação de todos, para que possam expor o que 

fizeram e as dúvidas que surgiram. Também é essencial que o professor se certifique de que os 

registros necessários das correções efetuadas foram efetivamente feitos pelos estudantes. 

Observações de classe 

Durante as aulas, as atividades práticas, a resolução de exercícios e tantos outros procedimentos 

didáticos que permeiam os processos de ensino e de aprendizagem sugeridos nesta obra, é importante 

que o professor esteja atento às interações entre os estudantes e à postura que eles assumem de acordo 

com a dinâmica das atividades, ou seja, se são propositivos, participativos, colaborativos, engajados, etc. 

A interação e a postura dos estudantes devem ser avaliadas para que o professor identifique se as 

habilidades e as competências que envolvem as relações socioemocionais estão sendo desenvolvidas. 
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As atividades em grupo proporcionam momentos que oferecem indícios de como os estudantes 

trabalham em equipe e se possuem uma postura colaborativa. Os questionamentos feitos pelos 

estudantes durante as aulas possibilitam que o professor saiba quais são os pontos em que surgem 

mais dificuldades e, assim, pode promover atividades e propostas pedagógicas diferenciadas. 

 

6. Fontes de pesquisa para uso em sala de aula ou para 

apresentar aos estudantes 

Há diversas fontes de pesquisa confiáveis que podem ser utilizadas para trabalhar conteúdos 

de Ciências com os estudantes de Ensino Fundamental – Anos Finais. Veja a seguir algumas indicações. 

• CCEE – Câmara de Comercialização de Energia Elétrica: 
<www.ccee.org.br/portal/faces/pages_publico/onde-atuamos/fontes?_adf.ctrl-
state=pyqhd84c_5&_afrLoop=101925397393666#!> (acesso em: 9 out. 2018). 

Site da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica com informações sobre as diversas 

fontes energéticas do Brasil. 

• Ciência Hoje das Crianças: <http://chc.org.br/> (acesso em: 9 out. 2018). 

Este site apresenta inúmeras matérias relacionadas ao tema Ciências em linguagem apropriada 

para crianças. Indicado para produzir atividades de investigação, leitura e pesquisa. 

• EPE – Empresa de Pesquisa Energética: <www.epe.gov.br/pt/areas-de-atuacao/energia-
eletrica/expansao-da-geracao/fontes> (acesso em: 9 out. 2018). 

Este site apresenta diversas informações sobre a expansão das fontes de energia no Brasil. 

• IBciência – Canal de divulgação científica da biblioteca do Instituto de Biociências da USP: 
<www.sibi.usp.br/noticias/ibciencia-canal-divulgacao-cientifica-biblioteca-ibusp/> 
(acesso em: 9 out. 2018). 

O site traz diversos vídeos para divulgar atividades científicas e acadêmicas do Instituto de 

Biociências da Universidade de São Paulo (USP).  

• Pontociência: <http://pontociencia.org.br/> (acesso em: 9 out. 2018). 

O portal Pontociência é mantido pela UFMG e procura criar uma comunidade virtual de  

professores, estudantes e demais interessados pela Ciência. No portal, é possível encontrar instruções 

para a realização de experimentos de Química, Física e Biologia, em uma linguagem simples e precisão 

nos conceitos científicos apresentados. 

• Relatório Final do Balanço Energético Nacional: 
<https://ben.epe.gov.br/BENRelatorioFinal.aspx?anoColeta=2017&anoFimColeta=2016> 
(acesso em: 3 nov. 2018). 

O link contém, em detalhes, o Relatório Final do Balanço Energético Nacional, a contabilização 

da oferta, da transformação e do consumo final de produtos energéticos no Brasil, tendo como base o 

ano de 2016. 
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• Relatório Síntese – Balanço Energético Nacional: 
<https://ben.epe.gov.br/downloads/S%C3%ADntese%20do%20Relat%C3%B3rio%20Final
_2017_Web.pdf> (acesso em: 3 nov. 2018).  

O documento baseado no ano de 2016 apresenta de forma clara e sintetizada as principais 

fontes de energia do país , seus respectivos usos, demandas e consumo anual. 

 

7. Projeto integrador 

Matriz energética brasileira: características e impactos  

Tema Matriz energética brasileira e seus impactos. 

Problema central enfrentado 
Avaliar os impactos positivos e negativos das diferentes fontes de energia usadas 

no Brasil. 

Produto final Exposição de maquetes: “Fontes de energia no Brasil: características e impactos”. 

Justificativa 

Fontes não renováveis de energia, como petróleo e gás natural, constituem um pouco mais de 

50% da matriz energética brasileira. Os impactos ambientais negativos causados pela obtenção e uso 

dessas fontes são grandes, como pode ser exemplificado pela emissão de gases de efeito estufa e pelos 

resíduos nucleares. Da mesma maneira, grande parte da matriz energética brasileira proveniente de 

fontes renováveis, como a hidráulica, biomassa da cana-de-açúcar, lenha e carvão vegetal, também 

trazem diversos impactos ambientais. Fontes renováveis menos impactantes, tais como a eólica e a 

solar, ainda representam uma porcentagem pequena da nossa matriz energética nacional. 

Compreender as origens da energia que utilizam no dia a dia e avaliar os impactos associados 

a essas fontes é fundamental para que os estudantes assumam uma postura crítica e embasada em 

argumentos coerentes sobre a atual matriz energética do Brasil e a que seria mais adequada para o 

nosso país, considerando fatores ecológicos, sociais e econômicos. 

Competências gerais desenvolvidas 

• 2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências,  
incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para 
investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar 
soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.  

• 4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), 
corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, 
matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e 
sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. 

• 6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos 
e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e 
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fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, 
autonomia, consciência crítica e responsabilidade. 

• 10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência 
e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, 
sustentáveis e solidários. 

Objetivos 

• Reconhecer conflitos que ocorrem devido a impactos durante a implantação de usinas de 
geração de energia elétrica. 

• Pesquisar fontes de energia e os impactos positivos e negativos relativos à obtenção e ao 
uso delas. 

• Pesquisar características das usinas de geração de energia elétrica. 

• Produzir maquetes que representam as formas de obtenção, de uso e os impactos associados 
às fontes de energia e usinas de produção de energia pesquisadas. 

 

Habilidades em foco 

Componente 

curricular 
Objeto de conhecimento Habilidade 

Ciências Fontes e tipos de energia 
(EF08CI01) Identificar e classificar diferentes fontes (renováveis  
e não renováveis) e tipos de energia utilizados em residências, 
comunidades ou cidades.  

Ciências Fontes e tipos de energia 

(EF08CI06) Discutir e avaliar usinas de geração de energia elétrica 
(termelétricas, hidrelétricas, eólicas etc.), suas semelhanças  
e diferenças, seus impactos socioambientais, e como essa energia 
chega e é usada em sua cidade, comunidade, casa ou escola. 

Língua 
Portuguesa 

Relação entre textos 

(EF89LP36) Parodiar poemas conhecidos da literatura e criar textos em 
versos (como poemas concretos, ciberpoemas, haicais, liras, microrroteiros, 
lambe-lambes e outros tipos de poemas), explorando o uso de recursos 
sonoros e semânticos (como figuras de linguagem e jogos de palavras) e 
visuais (como relações entre imagem e texto verbal e distribuição da 
mancha gráfica), de forma a propiciar diferentes efeitos de sentido. 

Duração 

A execução de todas as etapas do projeto deve durar aproximadamente dois meses, considerando 

o desenvolvimento das atividades em parte das aulas dos componentes curriculares envolvidos e em 

períodos fora do período escolar. 

Material necessário 

• Cartolina 

• Lápis de cor 
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• Canetas hidrográficas 

• Latas 

• Copos plásticos 

• Garrafas plásticas 

• Embalagens de papelão 

• Papéis usados 

• Outros elementos de sucata que podem ser interessantes para produzir as maquetes 

Atenção: oriente os estudantes para não manipularem objetos cortantes ou perfurantes presentes 

na sucata. É sugerido que eles evitem embalagens de vidro e de metal que possam ser cortantes. Para 

evitar riscos de contaminação, sugerimos que os professores, ou os pais ou responsáveis dos estudantes, 

higienizem os materiais que serão utilizados para a produção das maquetes. 

Perfil do professor coordenador do projeto 

O coordenador do projeto deve ter domínio dos conhecimentos relacionados a matriz energética 

para poder orientar adequadamente os estudantes e esclarecer dúvidas dos outros professores 

participantes. Deve saber exigir o cumprimento dos prazos e das responsabilidades atribuídas a cada 

um, ao mesmo tempo em que precisa ser ponderado para avaliar as justificativas dadas caso algo não 

tenha sido feito na data prevista e/ou pela pessoa designada a fazê-lo. O professor-coordenador deve 

também ser receptivo às sugestões dos colegas e dos estudantes em relação ao andamento do projeto, 

incluindo o acolhimento de propostas para resolver eventuais problemas e conflitos que podem surgir. 

Deve estimular o espírito de trabalho coletivo ao longo de todo o processo, portando-se como um 

membro da equipe que, assim como qualquer outro, tem uma função definida e as respectivas 

responsabilidades que tal papel pressupõe. 

Desenvolvimento 

Etapa 1 – Qual é a matriz do nosso país? 

Na etapa inicial do projeto, os estudantes devem se aprofundar na pesquisa sobre as características 

da matriz energética do Brasil e os impactos ambientais causados por essas diferentes fontes de energia 

usadas no país, bem como sobre os aspectos econômicos e sociais relacionados a eles. Para começar 

a discussão, os professores devem apresentar o documentário Tucuruí: a saga de um povo, no qual é 

apresentada a história da construção e funcionamento dessa usina localizada no rio Tocantins, no estado 

do Pará, e os conflitos existentes desde sua construção entre os diferentes atores sociais envolvidos. 

É possível encontrar o vídeo disponível na internet. Caso não haja disponibilidade de recursos técnicos 

na escola para a apresentação do filme, os professores podem selecionar reportagens sobre essa usina 

ou de conflitos em outra hidrelétrica. 
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Após a apresentação do filme ou das reportagens, deve ser organizada uma roda de conversa 

com os estudantes para se levantar inicialmente os impactos que eles perceberam na história relatada. 

Em seguida, deve-se perguntar a eles: “Que outras fontes de energia vocês conhecem e quais impactos 

positivos e negativos sua obtenção e uso podem causar?”. Conforme os estudantes forem respondendo 

à questão, as informações devem ser registradas em uma tabela a ser desenhada em uma cartolina, 

conforme o modelo a seguir.  

 

Fonte de energia Impactos positivos Impactos negativos 

   

   

   

 

É importante que a tabela fique exposta na sala de aula para que os estudantes possam ir 

completando conforme forem se aprofundando no estudo sobre a matriz energética brasileira. 

Se alguma das principais fontes de energia que compõem a matriz energética do Brasil não for 

citada pelos estudantes, os professores devem ajudá-los a identificá-la e estimular que reflitam sobre 

seus possíveis impactos. Considerando o desenvolvimento da atividade com as usinas de geração de 

energia elétrica ao final do projeto, é importante que as atividades das etapas 1 e 2 contemplem as 

fontes de energia indicadas a seguir. 

• Eólica. 

• Solar. 

• Biomassa. 

• Gás natural e derivados de petróleo. 

• Nuclear. 

• Hidráulica. 

Etapa 2 – Buscando fontes de inspiração artística nas fontes de energia 

A tabela elaborada anteriormente deve servir de base para a pesquisa bibliográfica que  

os estudantes farão nesta etapa do projeto. Cada fonte de energia presente na tabela deve ser  

pesquisada por pelo menos um grupo, de modo que todas elas sejam contempladas. Na pesquisa, para 

se aprofundarem no entendimento dos impactos relacionados às fontes de energia em foco, os  

estudantes devem levantar dados e informações sobre os processos envolvidos em sua obtenção e 

uso, os estados ou regiões do Brasil que têm maior produção e potencial de exploração dessa energia 

e quais vantagens e desvantagens ela possui.  
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É importante também que os estudantes pesquisem as usinas de geração de energia elétrica 

indicando as fontes utilizadas. Também devem indicar: 

• os principais contrastes a respeito dos impactos causados pela implantação, produção e 
uso da energia proveniente dessas usinas, principalmente das usinas termelétricas,  
caracterizando as diferenças no impacto resultante dessas usinas quando utilizam fontes 
renováveis e não renováveis;  

• a produção alcançada; 

• o custo da energia produzida; 

• características estruturais dessas usinas. 

Dessa maneira, os estudantes podem desenvolver adequadamente, na próxima estapa do projeto, 

as maquetes que devem representar, inclusive, essas usinas de geração de energia elétrica. 

Se houver disponibilidade de equipamentos com acesso à internet na escola e/ou na residência 

dos estudantes, deve ser incentivado o seu uso para a pesquisa. Independentemente do meio empregado 

para a busca dos dados e informações (digital e/ou impresso), os estudantes devem ser orientados 

sobre a importância da credibilidade e da diversificação das fontes, bem como sobre a necessidade de 

organizar adequadamente os dados e as informações. 

Cada grupo deve apresentar oralmente aos demais os resultados da pesquisa sobre a fonte de 

energia escolhida. Se houver disponibilidade de equipamento eletrônico com programa computacional 

de criação de slides e projetor multimídia, os estudantes devem usar tais recursos para a elaboração e 

exibição de suas apresentações. Caso contrário, os grupos podem fazer cartazes em folha de cartolina. 

Em qualquer das situações, as exibições devem combinar as linguagens textual e visual para que sejam 

atrativas e esclarecedoras aos colegas que estão assistindo. 

O desafio imposto aos grupos nesta etapa é transformar os resultados das pesquisas em um 

texto em versos, como uma letra de canção ou um poema. Para estimular a criatividade dos estudantes, 

necessária para a atividade, inicialmente eles poderiam ouvir (e refletir sobre) a canção Sobradinho, 

composição de Sá e Guarabira que retrata os impactos e conflitos causados pela construção da usina 

hidrelétrica de Sobradinho, situada no rio São Francisco. Em seguida, devem ler o poema de Vinicius de 

Moraes Rosa de Hiroshima (ou ouvir a interpretação musical dela por Ney Matogrosso, Simone, Secos & 

Molhados ou outro artista ou grupo), o qual se reporta às tragédias causadas pelo uso da energia nuclear 

em bombas lançadas no Japão na Segunda Guerra Mundial. É importante envolver os professores de 

Língua Portuguesa e de Arte nessa atividade, para tratar as características específicas desses gêneros 

literários: estrutura textual, sonoridade, musicalidade, uso de recursos semânticos, sonoros e visuais na 

produção de poemas e poesias. Depois de elaborados os textos em versos, os estudantes devem 

organizar, com o apoio dos professores, uma apresentação para o público escolar, familiares e a 

comunidade do entorno intitulada “As fontes de energia do nosso país”. 

Etapa 3 – Confecção e exposição de maquetes sobre fontes de energia do Brasil 

Na etapa final do projeto, cada grupo deve construir uma maquete representando a forma de 

obtenção, os usos e os impactos associados à fonte de energia e à usina de produção de energia 
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pesquisada. Inicialmente, os estudantes devem elaborar uma planta da maquete, representando em 

escalas proporcionais a organização espacial dos diferentes elementos que estarão presentes e os 

materiais (preferencialmente recicláveis) que pretendem utilizar para a construção. É importante a 

colaboração dos professores de Matemática e de Arte para essa atividade. Talvez seja necessário 

algumas oficinas conceituais de leitura e desenvolvimento de desenho planificado, desenho geométrico, 

escala, bem como o levantamento dos materiais que planejam utilizar para a confecção da maquete.  

A planta deve ser apresentada aos professores para que avaliem a adequação da representação e a 

viabilidade dos materiais sugeridos pelos estudantes. Assim que a proposta for aprovada pelos 

professores, os grupos devem iniciar a confecção das maquetes. Para tanto, devem ser disponibilizados 

horários nas aulas dos componentes curriculares integrantes do projeto para a realização de trabalhos 

individuais e coletivos. Adicionalmente, cada estudante pode elaborar em sua residência os elementos 

da maquete que ficaram sob sua responsabilidade, bem como pode ser ofertado, caso seja possível, 

o espaço da escola para os grupos trabalharem em horários no contraturno das aulas. 

Após a construção das maquetes, os estudantes, sob orientação dos professores, devem cuidar 

da preparação e divulgação da exposição “Fontes de energia no Brasil: características e impactos”, na 

qual deverão ser apresentadas ao público escolar e do entorno da escola as maquetes e os outros 

materiais produzidos durante o projeto. Os estudantes devem se organizar em diferentes equipes de 

trabalho, cada qual responsável por demandas específicas como divulgação, organização do espaço, 

monitoria para o público visitante e registro audiovisual da exposição. Cabe aos professores orientar 

cada estudante a escolher a comissão da qual fará parte de acordo com o seu perfil, seja incentivando 

que a integre por ter facilidade em realizar as atividades necessárias, seja porque elas representam 

desafios para os quais precisarão aperfeiçoar outras habilidades que não aquelas que ele já tem maior 

desenvoltura. É importante organizar junto à gestão escolar a realização do evento bem como as 

questões de viabilidade de sua aplicação, considerando os recursos, equipamentos, materiais 

disponíveis e espaço a ser utilizado.  

Proposta de avaliação das aprendizagens 

Para manter a coerência pedagógica de se trabalhar a aprendizagem a partir da metodologia de 

projeto, os professores devem adotar uma perspectiva de avaliação processual sobre o desenvolvimento 

de habilidades e competências pelos estudantes. Nesse sentido, podem relacionar em uma matriz 

as habilidades e competências envolvidas em cada atividade do projeto, os instrumentos de  

avaliação utilizados e os respectivos indicadores para avaliar o nível de desenvolvimento 

alcançado pelos estudantes. 

Instrumentos de autoavaliação individual e de grupo também devem ser utilizados para que 

os estudantes sejam capazes de perceber avanços e dificuldades ao longo do projeto. Para tanto,  

podem ser aplicados questionários específicos para cada atividade e/ou etapa. Também podem ser 

solicitados relatos pessoais e coletivos dos estudantes a partir, por exemplo, de um “diário de bordo” 

a ser elaborado desde a primeira etapa do projeto. 



 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 8º ano 

3º bimestre – Plano de desenvolvimento 

Para saber mais – aprofundamento para o professor 

#ABRILINDÍGENA: anunciada audiência judicial em terra indígena impactada pela 

hidrelétrica de Tucuruí (PA). Ministério Público Federal, 2018. Disponível em: 

<www.mpf.mp.br/pa/sala-de-imprensa/noticias-pa/abrilindigena-anunciada-

audiencia-judicial-em-terra-indigena-impactada-pela-hidreletrica-de-tucurui-pa> 

(acesso em: 31 out. 2018). 

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (Aneel). Atlas de energia elétrica do 

Brasil. 3. ed. – Brasília: Aneel, 2008. Disponível em: 

<www2.aneel.gov.br/arquivos/pdf/atlas3ed.pdf> (acesso em: 31 out. 2018). 

CORRÊA, S. R. M. Novos atores em cena e a reconfiguração dos conflitos sociais e do 

debate do desenvolvimento no Brasil e na Amazônia: a emergência do Movimento 

dos Atingidos por Barragens. Cadernos de Pesquisa Interdisciplinar em Ciências 

Humanas, v. 16, n. 108, 2015. Disponível em: 

<https://periodicos.ufsc.br/index.php/cadernosdepesquisa/article/viewFile/1984-

8951.2015v16n108p113/pdf> (acesso em: 31 out. 2018). 

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE). Balanço Energético Nacional 2018. 

Disponível em: <www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-

abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-303/topico-

397/Relat%C3%B3rio%20S%C3%ADntese%202018-ab%202017vff.pdf> (acesso em: 

31 out. 2018). 

GOLDEMBERG, J.; LUCON, O. Energia e meio ambiente no Brasil. Estudos Avançados, 

n. 21, v. 59, 2007. Disponível em: <www.scielo.br/pdf/ea/v21n59/a02v2159> (acesso 

em: 31 out. 2018). 

GOLDEMBERG, J.; LUCON, O. Energias renováveis: um futuro sustentável. Revista 

USP, São Paulo, n. 72, p. 6-15, dez./fev. 2006-2007. Disponível em: 

<www.periodicos.usp.br/revusp/article/viewFile/13564/15382> (acesso em: 31 out. 2018). 

GREENPEACE. [R]evolução energética – a caminho do desenvolvimento limpo. 

Disponível em: <www.stuttgart.greenpeace.de/sites/www.stuttgart.greenpeace.de/ 

files/revolucao_energetica.pdf> (acesso em: 31 out. 2018). 

JUSTIÇA Federal e MPF vão até terra indígena para discutir danos causados pela usina 

de Tucuruí (PA) ao povo Assurini. Ministério Público Federal, 2018. Disponível em: 

<www.mpf.mp.br/pa/sala-de-imprensa/noticias-pa/justica-federal-e-mpf-vao-ate-

terra-indigena-para-discutir-danos-causados-pela-usina-de-tucurui-ao-povo-assurini> 

(acesso em: 31 out. 2018). 

MENDES, V. Ouvimos as mulheres que tiveram a vida inundada pela hidrelétrica de Tucuruí. 

Publica, 2017. Disponível em: <https://apublica.org/2017/05/ouvimos-as-mulheres-

que-tiveram-a-vida-inundada-pela-hidreletrica-de-tucurui/> (acesso em: 31 out. 2018). 


